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RAPORT PRIVIND STAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI 
AN ȘCOLAR 2020-2021 

Semestrul I 
 

 
Şcoala are, în acest an școlar, un personal didactic format din 80 de persoane, 

didactic auxiliar - 14 persoane şi nedidactic - 27 de persoane. Personalul didactic al 
școlii deține calificarea necesară și este preocupat de propria dezvoltare profesională și 
personală, remarcându-se prin participările la programele de formare, prin elaborarea 
de materiale de învățare și prin participarea la simpozioane și conferințe naționale sau 
internaționale.  
În anul școlar 2020-2021, sem. I, școala a funcționat cu 55  clase. La nivelul şcolii 
functionează 13 clase cu predare intensivă în limba franceză şi engleză, în 
specialitate. 

Colegiul Tehnic de Poştă si Telecomunicaţii “Gheorghe Airinei” funcționează la ora 
actuală cu următoarea organizare pe cicluri de învăţământ, nivel şi filieră (la liceu zi 
funcționează și  clase de intensiv limba engleză și clase de intensiv limba franceză): 
Liceu zi  

▪ Filiera teoretică, Profil Uman, specializarea Științe sociale 

▪ Filiera teoretică, Profil Real, Specializarea Științele naturii;  
■ Filiera tehnologică, Profil Tehnic, Specializarea Telecomunicaţii - Tehnician de 

Telecomunicaţii (1 clasă/nivel, intensiv engleză); 

■ Filiera tehnologică, Profil Servicii, Specializarea Poştă - Tehnician în activităţi de poştă (1 

clasă/nivel, intensiv franceză); 

■ Filiera tehnologică, Profil Servicii /Turism şi alimentaţie - Organizator banqueting (intensiv 

engleză); 

■ Filiera tehnologică, Profil Servicii /Turism şi alimentaţie - Tehnician în gastronomie (intensiv 

franceză) 

■ Filiera vocaţională, Profil Sportiv – Instructor sportiv; 

Liceu seral 
■ Filiera tehnologică, Profil Tehnic, Specializarea Telecomunicaţii - Tehnician de 

Telecomunicaţii; 

■ Filiera tehnologică, Profil Servicii, Specializarea Poştă - Tehnician în activităţi de poştă; 

 Liceu - cu frecvenţă redusă 
■ Filiera teoretică, Profil Real, Specializarea Științe ale naturii 
 

ŞCOALA POSTLICEALĂ 

• Domeniul Electronică Automatizări - Tehnician electronist în telecomunicaţii; 

• Domeniul Servicii - Operator economic diriginte oficiu poștal; 

• Domeniul Informatică - Administrator  rețele locale şi de comunicaţii; 

• Domeniul Informatică - Tehnician infrastructură rețele de telecomunicații; 

• Domeniul Informatică - Analist programator. 
 

ŞCOALA PROFESIONALĂ 
• Domeniul Electronică Automatizări - Electronist reţele de telecomunicaţii 
• Domeniul Servicii/ Turism și alimentație – Bucătar/Ospătar (chelner) vânzător în 

unități de alimentație publică 
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• Elevi inscrisi la inceput de an: 1354 

• Elevi ramasi la sfarsitul semestrului: 1352 

• Numar de elevi cu notele scazute la purtare 

• note intre 9.99 si 7: 1320 

• note sub 7: 32 

• Număr elevi promovați: 1055 

• Număr elevi corigenți la un obiect: 15 

• Număr elevi corigenți cu situația școlară nnețncheiată: 282 

Activitatea cu elevii s-a derulat conform scenariului aprobat. Până pe 20 octombrie 
conform scenariului galben. În continuare, activitatea s-a derulat exclusive on line, pe 
platforma G Suite for Education. A fost realizată monitorizarea activităților.  

 

I. Predarea programei școlare s-a realizat: 

x Integral 

□ Parțial 

II. Menționati profesorul, clasa și temele neparcurse 

          

III. Parcurgerea materiei s-a realizat: 

            x Ritmic pentru majoritatea catedrelor 

  □ Parțial 

IV. Menționati cauzele pentru care a fost necesă reorganizarea materiei 

(nominalizați cadrele didactice). 

V. Evaluare 

          Notarea elevilor s-a realizat: 

            x Ritmic Nu este cazul 

  □ Parțial 

VI. Enumerați cauzele ce au determinat  notarea aleatorie și acțiunile întreprinse 

pentru  înlăturarea  acestora( dacă au existat ). 

Nu este cazul  

VII. Precizați modalitățile și intrumentele de evaluare care au fost folosite:  

– în funcție de specificul fiecărei discipline/ profilului și specializării 

Teste de evaluare inițiale, formative, sumative, fișe de lucru, observarea curentă, 

dezbaterea, conversaţia euristică, verificarea temei pentru acasă, autoevaluarea, 

interevaluare, proiecte, portofolii, joc de rol, dialog, concursuri, prezentări power-point). 

✓ Matematica 

o folosirea platformei de testare online ASQ – Ionescu Simona 
✓ Informatică 

o Teste de evaluare iniţiale, formative, sumative, fişe de lucru, proiecte 
o Aplicaţii Wordwall, Quizzizz, Kahoot, Padlet, BookCreator, Learningapps 
o Chestionare Google Forms 
✓ Tehnice/Economice de specialitate 
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o Teste, fișe de evaluare, fișe de lucru postate pe platforma Google Suite 
evaluarea iniţială (investigaţia, chestionarul, testele) 

o evaluarea formativă (fişe de lucru, examinări orale, probe de autoevaluare, 
interevaluarea) 

o sumativă (examinări orale, lucrări scrise, lucrări practice, portofoliul, referatul) 
 

VIII. Acțiuni întreprinse în sprijinul elevilor cu ritm lent de învățare sau cu 

dificultăți în dobândirea    cunoștințelor, deprinderilor și atitudinilor. 

★ lucrul diferențiat potrivit stilului de învățare și nivelului cognitiv al sarcinii de lucru 

★ reluarea anumitor părți din materie și consolidarea noțiunilor mai greu de înțeles 

★ îndrumare și evaluare personalizată 

★ stimularea imaginației și creativității 

★ învățarea prin implicarea elevilor în procesul de instruire 

★ utilizarea unui limbaj adecvat în procesul didactic 

★ asigurarea unui cadru emoțional pentru încurajarea afirmării și dezvoltării 

personalității 

★ material didactic adecvat (studii de caz, joc de rol, aplicații internet etc.) 

★ utilizarea materialelor postate pe site-ul școlii și cel al Ministerului 

★ utilizarea aplicațiilor și platformelor educaționale în vederea sprijinirii elevilor cu 

CES 

Limba și literatura română 

★ proiectarea diferenţiată a conţinuturilor, planificarea individualizată a învăţării, 

selecţionarea sarcinilor de învăţare după criteriul maturităţii intelectuale, metode 

active-participative, jocul didactic, adaptarea procesului de evaluare, evitarea 

discriminărilor 

★ pregătire suplimentară  

★ program ROSE  

★ încurajarea discuțiilor tip dezbatere prin problematizare și studiu de caz 

★ încurajarea autoevaluării 

★ realizarea de portofolii 

★ fișe de lucru diferențiate pe stiluri de învățare 

 

Limba franceză/limba germană/limba engleză 

★ reorganizarea materiei și realizarea unor fișe de lucru adaptate nivelului 

★ reluarea anumitor părți din materie, îndrumare și evaluare personalizată 

★ stimularea imaginaţiei şi creativităţii 

★ lucrul diferenţiat potrivit stilului de învăţare şi nivelului cognitiv al sarcinii de lucru 

★ utilizarea unui limbaj adecvat în procesul didactic 

★ îinvăţarea prin implicarea elevilor în procesul de instruire 

★ asigurarea unui cadru emoţional pentru încurajarea afirmării şi dezvoltării 

personalităţii 
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★ material didactic adecvat (studii de caz, joc de rol, aplicaţii internet etc.) 

★ utilizarea noilor tehnologii în asigurarea comunicîrii, interacţiunii şi evaluării 

★ Prezentarea unei bibliografii adecvate pentru studiu individual şi la clasă 

★ Îndrumarea spre consultarea unor site-uri de specialitate, sprijin oferit pentru o 
mai bună autocunoaştere, pentru o corectă orientarea profesională ulterioară 

★ utilizarea materialelor postate pe site-ul şcolii şi cel al Ministerului 

★ utilizarea aplicaţiilor şi platformelor educaţionale în vederea sprijinirii elevilor cu 
CES 

Matematică 

★ Fişe recapitulative, exerciţii cu grad minim-mediu de dificultate, fişe cu exerciţii 

rezolvate de profesor  

★ participarea la pregătirea suplimentară - proiect ROSE 

Istorie/Socio-umane   

★ predarea-învățarea centrată pe elev, în funcție de stilul de învățare și de nivelul 

de pregătire al elevilor, în funcție de particularitățile și potențialul fiecărui copil 

★ pentru elevii cu cerințe educaționale speciale, precum și pentru elevii cu 

școlarizare la domiciliu, înregistrați în clasele din încadrare, au fost realizate 

adaptări ale cerințelor educaționale formulate în procesul de predare-învățare-

evaluare, la disciplinele istorie și psihologie  

Geografie/Religie/Educaţie-fizică  

★ pregătire suplimentară pentru elevii cu dificultăţi de ȋnvăţare 

Informatică 

★ realizarea de materiale de învățare online, diferențiate ca dificultate, care să 
permită elevilor învățarea în ritm propriu  

★ elaborarea de fișe de lucru pentru formarea deprinderilor necesare dobândirii 
competențelor disciplinei  

★ Utilizarea platformei Google Classroom pentru antrenarea elevilor în activităţi de 
învăţare interactive, pentru ca elevii să poată învăţa în ritm propriu, la clasele de 
liceu zi şi cele de postliceală. 

Discipline tehnice 

★ lucrul diferenţiat potrivit stilului de învăţare şi nivelului cognitiv al sarcinii de lucru 

★ stimularea imaginaţiei şi a creativităţii 

★ învăţarea prin implicarea elevilor în procesul de instruire 

★ utilizarea unui limbaj adecvat în procesul didactic 

★ asigurarea unui cadru emoţional pentru încurajarea afirmării şi dezvoltării 

personalităţii 

★ stabilirea unui ritm şi a unui parcurs propriu de învăţare, încurajarea învăţării prin 

cooperare, consiliere personală. 

★ stimularea spiritului de cooperare 

★ jocuri de rol 

★ promovarea unei atmosfere generale de respect în interiorul grupului  
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★ identificarea şi aprecierea domeniilor individuale de excelenţă, pentru 

dezvoltarea stimei de sine şi a motivaţiei pentru abordarea domeniilor vizate de 

disciplinele/modulele predate 

★ material didactic adecvat (platforme de laborator, studii de caz, joc de rol, etc.) 

★ utilizarea materialelor postate pe site-ul școlii 

 

Discipline economice de specialitate 

★ activitate suplimentară  cu elevii cu CES (Dicu Leonard, Constantin Gheorghe, 

Babarada Dan Edmond) 

 

IX. Elevi cu situația școlară neîncheietă (numărul lor pe filieră, profil și nivel de 

clase). 

Limba română 

- IX zi: 11 
- X zi: 9 
- XI zi: 7 
- XII zi: 6 
- XII s:12 
- XII fr: 13 

Limba franceză/limba germană/limba engleză 

- IX zi: 19 
- X zi: 12 
- IX prof.: 9 
- Xprof.: 5 

Matematică: 

- IX zi: 6 
- IX prof: 12 
- IX fr.: 9 
- X prof: 3 
- XI zi: 6 
- XII zi: 8 
- XII fr:10 
- XIII fr: 10 

Informatică  

- X zi: 2 
- XI zi: 7 

Fizică 
- X zi: 1 
- XI zi: 3 
- XII zi: 3 

Religie 
- IX zi: 4 
- IX prof: 4 
- XI zi: 5 
- XII zi: 2 

Geografie 
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- IX zi: 1 
- X zi: 2 
- XI zi: 2 
- XII zi: 7 

Educație antrepenoriala:  

- X zi: 18 
Economie: 

- XII zi: 4 
Ed. Fizică 

- IX zi: 2 
- XI zi: 5 

Module tehnice  

Disciplinele economice de specialitate se desfăşoară pe module, la filierele cu 
module de practică nu sunt cazuri 

 

 X. Elevi corigenți  15 

 

XI. Acțiuni întreprinse în sprijinul elevilor capabili de performanță și rezultatele 

obținute. 

Limba și literatura română 

★ consultarea unor surse cât mai variate pentru realizarea de proiecte tematice 

★ ore de pregătire suplimentară 

★ încurajarea și pregătirea elevilor în scopul implicării în realizarea unor prezentări 

sau în redactarea unor texte (elevii clasei a XI-a D, elevii clasei a IX-a A, a X-a C 

(prof. Simion Elena) 

Limba franceză/limba germană/limba engleză 

★ Prezentarea unei bibliografii adecvate pentru studiu individual şi la clasă 

★ Îndrumarea spre consultarea unor site-uri de specialitate, sprijin oferit pentru o 

mai bună autocunoaştere, pentru o corectă orientarea profesională ulterioară 

★ Sarcini de lucru/Teme diferenţiate 

★ Pregătire suplimentară pentru concursurile şcolare 

★ Propuneri lecturi suplimentare – îmbogăţirea limbajului şi culturii generale. 

★ Prezentarea unei bibliografii adecvate pentru studiu individual şi la clasă.  

★ Proiecte de lucru cu grad sporit de dificultate – jurnal intim, traducerea unei 

opere literare (Camus, l’Etranger) 

 

Geografie/religie/educație-fizică 

★ promovarea elevilor cu calități sportive în echipele reprezentative  sportive ale 

liceului  

Istorie/Socio-umane   

★ stimularea continuă a motivaţiei pentru învățare 
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★ implicarea în activități/programe, proiecte educaționale, activități extracurriculare 

și de dezvoltare personală 

★ activități educative extracurriculare care au avut ca obiectiv dezbaterea unor 

teme de psihologie aplicată (dezvoltarea expresivității emoționale, dezvoltarea 

inteligenței emoționale, tehnici de luare a deciziilor, rezistența la tehnici de 

manipulare, reziliența în activitatea școlară etc.) 

★ sarcini de învățare diferențiate, cu grad de dificultate mai ridicat 

Informatică 

★ pregătire pentru concursuri 

★ probleme și teste suplimentare  

★ concursuri online 

Discipline tehnice 

★ îndrumarea spre consultarea unor site-uri de specialitate, sprijin oferit pentru o mai 

bună autocunoaştere, pentru o corectă orientare profesională ulterioară 

★ sarcini de lucru diferenţiate 

★ teme conexe la alegerea elevului 

★ fişe de lucru cu grad sporit de dificultate 

 

Discipline economice de specialitate 

★ Acţiuni de pregătire suplimentară  în parteneriat cu CNPR- Direcţia de Curierat       

Rapid dir. Cristina Oţelea şi Steluţa Ionela Capdefier CNPR şi membru în CA 

Colegiul Gheorghe Airinei  

★ Organizarea de concursuri cu teme din domeniu de activitate în cadrul proiectului 

educaţional (inclus în Proiectul Educaţional ,, ALIMENTAŢIA  SĂNĂTOASĂ’’ ) , 

,,Tehnologia de preparare  a prăjiturilor ecologice cu frişcă ‘’, unde elevii au avut 

ocazia să aplice cunoştinţele dobândite la şcoală în laborator, la agentul 

economic, au dezvoltat spiritul competitiv fiind organizaţi pe grupe, au 

îmbunătăţit relaţiile de colegialitate cu elevii de la alte şcoli ( Liceul Tehnologic 

“Ion I.C. Brătianu” )  Cernea Carmen 

★ Activitatea de instruire practică opţională . Cu cât efectuează mai multă activitate 

în domeniu, cu atât îi va fi mai uşor să se adapteze la locul de muncă viitor şi va 

fi mai repede inclus pe piaţa muncii. În lunile septembrie şi octombrie, conform 

Convenţiei de practică 2020 - 2022, cu CN POŞTA ROMÂNĂ, practica, atât la 

liceu cât şi la postliceală, s-a efectuat în centrele de execuţie. În perioada  

noiembrie – ianuarie, postliceala a continuat practica în oficiile de execuţie, unde 

şi activează, iar liceul a trecut pe practica/laboratoare on line, un rol  mare având 

materialele şi programele poştale furnizate de dra Steluţa Ionela Capdefier. 

★ Activităţi incluse în proiectul educaţional ,, Alimentaţia sănătoasă - ,,Tehnologia 

de preparare  a prăjiturilor ecologice cu frişcă ‘’. Nr. înregistrare  69/20.01.2021. 

   Desfăşurare cuprinsă în perioada noiembrie 2020 – mai 2021 : 
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- în luna noiembrie - Informarea grupului privind conţinutul proiectului; Susţinerea 
unui referat ,,Organizarea locului de muncă’’şi a chestionarelor; Laboratorul 
Liceului Tehnologic Special nr.3; Prezentarea materiilor prime necesare obţinerii  
dulciurilor ecologice de bucătărie; 
- în luna Decembrie : ,,Tehnologia de obţinere a prăjiturilor ecologice cu aluat 
dospit’’. Vizita la hotel ,,Marshal Garden’’ .  

          - în luna ianuarie:,,Tehnologia de obţinere a prăjiturilor ecologice  cu coji indiene’’.  
 Activitate realizata online. (Cernea Carmen) 
 

XII. Acțiuni întreprinse în sprijinul elevilor din anii terminali: 

Limba Română, Fizică, Chimie, Biologie 

★ prezentarea subiectelor tip bac; 

★ planificarea orelor de pregătire pentru bacalaureat - prof. Simion Elena,  prof. Ivan 

Violeta, prof. Moldoveanu Gina ; 

★ suport teroretic prin materiale electronice 

★ activități de pregătire pentru performanță-Proiectul privind Învățământul Secundar 

(ROSE)/ MIC.RO – Motivație pentru Învățare și Creștere. Reușită Organizațională, 

cu elevii care susțin bacalaureatul – prof. Mitran Mimi 

★ -suport teroretic prin materiale electronice  

★ -portofolii elevi 

Limba Franceză/Germană/Engleză 

★ pregătire suplimentară pentru examenul de atestare a competențelor lingvistice 

★ consiliere cu privire la pregătirea pentru examene  

★ Rezolvarea la clasa a subiectelor de bacalaureat din anii anteriori. 

★ consiliere cu privire la alegerea carierei 

★ prezentarea unei bibliografii ajutătoare 

Matematica 

★ consultatii organizate de prof. Popa Octavian Lucian, Chiriță daniela, Bercea 

Roxana 

★ participare la activităţile proiectului ROSE 

Istorie 

★ activități de pregătire pentru performanță-Proiectul privind Învățământul 

Secundar (ROSE)/ MIC.RO – Motivație pentru Învățare și Creștere. Reușită 

Organizațională, cu elevii care susțin bacalaureatul la disciplina istorie-clasa a 

XII-a S-prof. Marica Adrian. 

Geografie/religie/educație-fizică 

★ îndrumarea spre următorul nivel de pregătire (şcoală postliceală sau facultate) 

Informatică 

★ Simulări ale examenului, rezolvarea modelelor elaborate de MEC 

★ Pregătire pentru exemenul de competenţe digitale 
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Discipline economice de specialitate 

★ pregătirea temelor pentru proiectele de atestare profesională nivel 4 atât la clasa 

a XII-a cât și la clasa aXIII-a / toți membrii catedrei 

★ participarea la propunerea temelor pentru   examenul de absolvire școala 

postliceala de Operator Economic – Diriginte Oficiu Poștal, nivel 5  (Constantin 

Gheorghe, Babarada Dan) 

★ îndrumarea către  agenţii economici,  hoteluri – restaurante,  în vederea obţinerii 

unui loc de muncă . Vizaţi elevii claselor : X E, F; XI E, F; XII E, F (Cernea 

Carmen). 

Discipline Tehnice 

★ îndrumarea elevilor clasei a XII-a în vederea elaborării lucrărilor de specialitate 

(prof.ing.  Zloteanu Dana, prof.ing.  Ion Paul, prof.ing.  Lie Mirela,  prof.ing. 

Miclea Denisia, prof.ing. Coman Alina, prof.ing. Georgescu Otilia) 

★ îndrumarea elevilor  anului II Școală postliceală  în vederea elaborării lucrărilor 

de specialitate şi susţinerea examenului de absolvire (prof.ing. Zloteanu Dana, 

prof.ing.  Ion Paul) 

 

XIII. Menționați modalități de colaborare ale membrilor catedrei cu profesorii 

diriginți și cu familiile elevilor  problemă. 

Telefonic, participarea la ședințe cu părințiielevilor din clasele avute în încadrare, 

întâlniri la școală, email, site-ul școlii 

Limba și literatura română 

★ discuţii cu diriginții și/sau cu părinții elevilor cu absențe și probleme la învățătură 

sau comportamentale  

Limba Franceză/Germană/Engleză 

★ comunicare formală și informală cu profesorii diriginți 

★ consilierea părinților, participare la ședințe cu părinții 

Matematica 

★ participarea la ședințe cu părinții  

★ discuții cu diriginții și părinții  

Informatică 

★ Participarea la şedinţe cu părinţii; 

★ Discuţii cu diriginţii şi părinţii; 

★ Aplicarea de chestionare; 

★ Colaborare cu psihologul şcolii 
Istorie-Socio-umane 

★ Au fost realizate întâlniri online cu profesorii care predau la clasele respective, cu 
profesorul diriginte, cu părinții elevilor, precum și discuții telefonice, mesaje 
individuale sau pe grupurile whatsapp, ori de câte ori a fost necesar. 

★ Participarea la ședințele cu părinții, la întruniri ale Consiliului clasei (telefonic, 
mesaje Mail, Whatsapp, întâlniri Zoom, Meet). 

★ colaborarea profesorilor de Istorie și Socio-Umane cu profesorii diriginți ai claselor 
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din încadrare, în vederea identificării celor mai potrivite strategii și metode 

didactice pentru stimularea motivației elevilor pentru învățarea la disciplinele 

predate 

Discipline tehnice 

★ informare telefonică, electronică (e-mail) 

★ colaborare permanentă – un dialog permanent 

★ participarea profesorilor la şedinţele cu părinţii  

★ comunicarea cu profesorii – formal şi informal 

Discipline economice de specialitate 

★ legătura permanentă cu diriginţii claselor la care au ore de specialitate  pentru o 

informare ritmică asupra evoluţiei elevilor la această activitate 

★ atât în calitate de diriginţi cât şi de cadre didactice responsabile cu instruirea 

practică a elevilor, s-a avut în vedere  o legătură cu părinţii elevilor cu CES sau cu 

probleme de neintegrare sau neadaptare în echipele de lucru atât în atelierul 

şcoală cât şi la oficiile poştale sau unităţile de turism şi alimentaţie publică 

★ Măsuri de combatere a absenteismului şcolar la formele de învăţământ seral mai 

ales în lunile  în care activitatea didactică s-a desfăşurat on line. 

★ Au creat, pe lângă conturile de pe Platforma GSUITE şi Grupuri pe Whats App, 

pentru fiecare clasă la care activăm, ca diriginţi sau profesori dar şi pentru părinţi, 

pentru a ţine o legătură permanentă 

★ Au coordonat depunerea dosarelor de Burse pentru Semestrul 2 al elevilor pe care 

ii au la dirigenţie ( Constantin Gheorghe, Popescu Costinela) 

XIV. Acțiuni întreprinse în vederea optimizării relației profesor- diriginte, profesor-

elev (dacă a fost cazul). 

Au fost realizate activități extrașcolare în carea au fost implicați elevii și 

profesorii. De asemenea, cu sprijinul doamnei Drăghici Daniela, consilierul 

psihopedagogic al școlii, profesorii au participat la numeroase activități de 

comunicare și formare. 

Limba Franceză/Germană/Engleză 

★ îndrumarea elevilor spre cabinetul psihologic școlar pentru asistența specializatî 

★ colaborarea cu psihologul școlar în vederea solicitării recomandărilor în cazul unor 

elevi 

★ comunicare sistematică cu diriginții și elevii, fie individual, fie împreună 

★ discuții individuale cu elevii claselor 

Matematica 

★ participarea la ședințe cu părinții 

★ discuții cu diriginții și părinții 

★ colaborare cu psihologul școlii 

Istorie/Socio-umane 

★ proiectarea și derularea activităților de predare-învățare-evaluare astfel încât să 

genereze relații de comunicare asertivă, eficiente, în vederea atingerii obiectivelor 
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educaționale propuse 

Informatică 

★ Telefonic, email, whatsapp 
 

Discipline Tehnice 

★ menţinerea unui climat de colaborare, identificarea elementelor generatoare de 

conflict şi a modalităţilor de remediere a acestora 

★ colaborarea cu cabinetul psiho-pedagogic şi cu Direcţia de Asistenţă socială şi 

protecţia copilului 

★ comunicare permanentă între profesor, diriginte şi elev 

★ aplicarea de chestionare în vederea obţinerii de feed back de la elevi, părinţi, 

profesori diriginţi 

★ îndrumarea elevilor spre cabinetul psihologic scolar pentru asistenţă specializată 

★ solicitarea recomandărilor psihologului școlar în cazul unor elevi 

★ discuții individuale cu elevii claselor 

★ grupul de comunicare creat pe platforma educațională Edmodo cu elevii claselor 

postliceal  și anumite clase liceu 

Discipline economice de specialitate 

★ Consfătuire în cadrul catedrei coordonate de către domnul profesor Constantin 

Gheorghe . Teme : ,,COMBATEREA VIOLENŢEI ÎN ŞCOALĂ ” ; 

                             ,, Prevenirea consumului de droguri’’. 

★ Participare la activitatea  “INTEGRAREA ELEVILOR CU CES ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 

DE MASĂ” “PROVOCĂRI ȘI PERSPECTIVE/EXEMPLE DE BUNE PRACTICI”. 18 

.12. 2020 

 

XV. Activități metodice realizate în cadrul catedrei sau pentru asigurarea calității. 

Precizați titlul activităţii şi nominal membrii catedrei ce au participat pentru: 

a) a se  instrui  

Limba și literatura română 

Prof. Simion Elena 

★ redactare subiecte/ corectură – teste predictive 

★ dosar pentru corpul evaluatorilor 

prof. Moldoveanu Gina 

★ participare la activitățile realizate în cadrul catedrei și la consfătuirile cadrelor 

didactice (septembrie 2019) 

Prof. Ivan Violeta 

★ redactare subiecte/ corectură – teste predictive 

Limba Franceză/Germană/Engleză 

★ Participarea la activităţile catedrei: toţi membrii catedrei 

★ Participare consfătuirile cadrelor didactice (septembrie 2020) 

Fizică/Chimie/Biologie 
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★ participarea la consfătuirile cadrelor didactice 

★ stabilirea unui program de pregătire a elevilor în vederea participării acestora la 

concursurile școlare 

★ stabilirea unui orar al consultațiilor pentru elevii claselor terminale 

★ realizarea testelor inițiale și a baremelor 

★  analiza testelor inițiale  

Informatică 

★ participarea la activitățile catedrei pentru stabilirea obiectivelor necesare 

îmbunătățirii calității 

Istorie/Socio umane 

★ Participarea (online) la consfatuiri, ședințe metodice, conferințe. 

★ Colaborarea cu membrii Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității; 
Discipline economice de specialitate 

★ Activităţi metodice desfăşurate în cadrul Catedrelor Reunite de Discipline 
Economice de Specialitate şi IP pentru desfăşurarea unor strategii de pedagogie 
multimedia ce vor fi aplicate la învăţământul ON Line pe platformele G Suite, 
Whats App,  sau pe E mail coordonatori Babarada Edmond Dan şi Constantin 
Gheorghe) 

★ Consfătuiri Alimentaţie publică, la nivelul municipiului Bucureşti ( Stănescu 
Alexandra) 

★ Inscrierea pentru grade didactice ( Cernea Carmen, Dicu Leonard) 

★ Membru în comisia de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare şi de 
evaluare a lucrărilor scrise din cadrul concursului de ocupare a posturilor 
didactice/catedrelor  didactice vacante /rezervate din Centrul de Concurs de la 
Colegiul Tehnic Ptc.”Gh.Airinei” (Pârvu Aritina, Stănescu Alexandra) 

Discipline Tehnice 

★ participarea la Consfătuirile cadrelor didactice – domeniul Tehnic  

★ analizarea SPP-urilor, planurilor cadru şi planurilor de învăţământ, programelor 

şcolare pentru CN şi CDL 

★ stabilirea temelor de proiect pentru obţinerea certificatelor de competenţă 

profesională nivel 4 și nivel 5 

 

b) a prezenta experiențe valoroase sau produse proprii. 

Limba și literatura română 

Prof. Simion Elena 

★ redactare programe adaptate pentru clasele cu frecvență redusă și seral (a IX-a 

FR, a XII-a seral) 

★ fișe de lucru pentru proiectul ROSE (clasa a X-a) 

★ fișe de lucru adaptate pentru elevii cu CES ( Gheorghe Ștefan – a IX-a S) 

Prof. Moldoveanu Gina 

★ elaborarea documentelor portofoliului individual  

★ elaborarea de subiecte pentru examene de diferențe/corigențe 
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★ realizarea testelor inițiale și a baremelor 

★ întocmirea planificărilor calendaristice în conformitate cu programele școlare în 

vigoare și predarea lor la termenul stabilit 

Prof. Ivan Violeta 

★ fișe de lucru adaptate pentru elevii cu CES ( Mihai Gheorghe – a XI-a A) 

Prof. Bondoc Mădălina 

★ participare Proiectul Rose, subproiect MIC.RO- Motivație pentru învățare și 

creștere. Reușită organizațională 

★ planificări calendaristice, proiecte didactice,  fișe de lucru 

Franceză/Germană/Engleză 

★ studierea și dezbaterea articolelor din publicațiile de specialitate 

★ elaborarea documentelor portofoliului individual, planificarea materiei, teste 

predictive 

★ Elaborarea de subiecte pentru examene de diferenţe – Racof Mihaela, Buştiuc 

Antoaneta, Stoica Iulia 

★ Realizarea testelor iniţiale şi a baremelor (cls 9)  – Racof Mihaela    

    

Fizică/Chimie/Biologie  

★ stabilirea conținuturilor ce urmează a fi predate în fiecare an de studiu pentru 

învățământul seral și fără frecvență 

★ realizarea testelor inițiale și a baremelor 

Istorie/Socio-umane 

★ Elaborarea și transmiterea de materiale suport de specialitate pentru cadrele 
didactice, utile în activitatea cu preșcolarii și elevii, pentru preșcolari/elevi și 
pentru părinți/tutori ai acestora, prof. psiholog Drăghici Daniela 

★ Consilierea la distanță a părinților/tutorilor și a cadrelor didactice cu privire la 
orientarea școlară și profesională a preșcolarilor/elevilor cu CES prof. psiholog 
Drăghici Daniela 

★ elaborarea planificarilor calendaristice/ proiectelor unităţilor de învăţare (membrii 
comisiei metodice) 

★ Elaborarea unor modele de proiecte didactice, fișe de lucru, fișe de evaluare 
(membrii comisiei metodice) 

★ Proiectarea activităților suport pentru învățarea în mediul online din perspectiva 
principiilor de proiectare didactică (membrii comisiei metodice)                       

★ Proiectarea instrumentelor de evaluare aplicabile online, din perspectiva 
principiilor de proiectare didactică (membrii comisiei metodice) 

★ Completarea portofolilui catedrei/elaborarea documentelor manageriale la nivelul 
catedrei (responsabil comisie, prof. Marica Marcela) 

Geografie, Religie 

★ Premiul 2 la secţiunea Creaţii artistico-plastice (2.1. Obiecte decorative şi colaje) 
în cadrul Concursului Internaţional Jurnal de toamna, Asociaţia cultural ştiintifică 
Pleiadis Iasi, Editura PIM, Iaşi 2021, ISBN 978-606-13-6057-4, cu planşele 
Literatura romană pentru Bacalaureat şi Citirea cărţilor. (Andronache Bogdan) 
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★ Tabel cronologic, Hărţi religioase, Proiect Elemente de istorie locală (Stan 

Cristian) 

Informatică 

★ elaborarea subiectelor pentru testele inițiale, formative și sumative de către toți 

profesorii 

★ elaborarea planificărilor calendaristice și a proiectelor unităţilor de învăţare  

Discipline economice de specialitate 

★ prezentarea  CDL –urilor  “Tehnici de lucru în Oficiile Poștale” , “Norme de 

Drept și legislație poștală”, “Managementul Poștal”, “Servicii Poștale în 

format electronic” (Prof. Constantin Gheorghe, Babarada Dan Edmond) 

★ prezentarea ghidului “Management poștal” pentru realizarea practicii de 

specialitate (Prof. Constantin Gheorghe)  

 

Discipline Tehnice 

★ coordonarea practicii pedagogice (prof.ing. Zloteanu Dana, prof.ing.  Trifu 

Adriana, prof.ing.Sandu Veronica, prof.ing. Mîndrilă Florina, prof.ing.  Radu 

Violeta, prof.ing.  Georgescu Otilia, prof.ing.  Lie Mirela, prof. Oltean Nina) 

★ actualizarea documentelor CEAC, actualizarea site-ului şcolii (prof.ingTrifu 

Adriana, Prof. Lie Mirela) 

★ pregătirea documentației Proiectului municipal “De vorbă prin Univers  

(prof.ing.  Georgescu Otilia, prof.ing.  Lie Mirela) 

★ coautor al Reperelor metodologice pentru consolidarea achizițiilor din anul 

școlar 2019-2020 /Ghid metodologic - domeniul Electronica Automatizari. 

(prof.ing. Lie Mirela) 

★ suport de curs CDL clasa a IX-a  “Realizarea instalațiilor electrice și de 

comunicații pentru interior”, București 2020 – ISBN 978-973-0-32359-7 

(prof.ing.  Georgescu Otilia) 

★ actualizarea blogului  catedrei http://ctairinei.blogspot.ro/ cu documente şi 

informaţii 

 

 XVI. Activități științifice și de perfecționare (nominal, precizați  dovezi şi titlul 

activităţii) 

 

Limba și literatura română 

 

Prof. Simion Elena 

★ consfătuiri:  Lb. română – 24 septembrie 2019, activități extrașcolare – 22 

septembrie 2019, proiecte și programe – 23 septembrie 2019. 

★ Conferinţa online "Integrarea resurselor digitale pentru crearea propriului 

scenariu educațional", CCD București, 5 octombrie 2020; 

http://ctairinei.blogspot.ro/
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★ Conferința Erasmus+ Projects, CCD București, 16 octombrie 2020  

★ Cursul ActivEu-implicarea mea în comunitate (19 -26 octombrie 2020, Asociatia 

Atelier de Cuvinte, Timișoara); 

★ Curs MERITO: ”Ați utilizat la clasă elemente de codare/programare?”  (în cadrul 

Romanian Code Week )- 22 octombrie 2020  

★ Cursul ” Instrumente utile pentru proiectarea inspecției școlare ”, CCD 

București, 09.11.2020- 27.11.2020; 

★ Activitate de formare cu profesorii din proiectul ROSE (lunar). 

 

Prof. Mimi Mitran 

★ Consfătuiri - Limba şi literatura română 

★ Participare la cercurile pedagogice organizate la nivel de sector 

★ CTPTC ,,Gh.AIRINEI’’- BIBLIOTECA- TÂRGUL DE CRĂCIUN-DĂRUIND, VEI 

DOBÂNDI’’ 

Prof. Moldoveanu Gina 

★ Conferinţă online: Fisher international; 3-4.10.2020 – certificat de participare 

★ Webminar National Geographic: Look at teaching young learnes – 23.09.2020 – 

certificat de participare 

★ Webminar Cercul povestitorilor (Cum te prezinţi, cum începi povestea)– AtelieR 

de cuvinte – 30.09.2020 – adeverinţă de participare 

★ Conferinţă online: Utilizarea resurselor digitale pentru crearea propriului 

scenariu educaţional; 5.10.2020 – diplomă de participare 

★ Program de pregătire/formare/dezvoltare pentru profesori desfăşurat de 

Universitatea Politehnică din Bucureşti, finanţat prin FSS – MEC; 17-18.10.2020 

– adeverinţă şi diplomă de participare 

★ Olimpiada naţională de benzi desenate – Ediţia I 2020 (oct.-nov.) – A participat 

elevul Paraschiv Daniel-Alexandru de la cl. A XI-a S – Diplomă de participare 

★ Cursul: ActivEu, implicarea mea în comunitate în cadrul proiectului educaţional 

Ce FACI Te FACE; Modulul I: Voluntariatul. Structura proiectului: 2 ore; Modulul 

II: Realizarea şi implementarea proiectului: 2 ore;  26.10.2020 – certificat de 

participare 

★ Curs online: Google Meet pentru învăţământ online şi hybrid; 28.10.2020 – 

certificat de absolvire 

★ Program de formare continuă a cadrelor didactice: Noile educaţii – abordări 

inovative prin disciplina Pregătiţi pentru viaţă; perioada: oct.-nov.2020 

PROEDUS PBM – 60 de ore; 15 credite transferabile – certificat în curs de 

eliberare 

★ Webminar National Geographic – Webminar whith fischer; 19.11.2020; certificat 

de participare 

Prof. Ivan Violeta 
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★ consfătuiri:  Lb. română – 12 septembrie 2020, activități extrașcolare – 25 

septembrie 2020, proiecte și programe – 25 septembrie 2020. 

★ Activitate metodică de formare Integrarea elevilor cu CES în școala de masă – 

exemple de bună practică, CCD și C.T. „Gh Airinei”, București, decembrie 2020, 

formator Daniela Drăghici 

Limba Franceză/Germană 

Prof. Buştiuc Antoneta 

★ participare la cursul de formare a formatorilor, învățământ gimnazial în cadrul 

proiectului ”CRED-CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ PENTRU 

TOȚI – noiembrie 2020 

Prof. Louatron Cornelia 

★ Şcoala internaţională de vară a profesorilor şi cadrelor didactice de pretutindeni – 
25.09.2020 

★ Atelier didactic – Arta povestirii – 18.08.2020 

★ Atelier didactic – Pedagogia comunicării în şcoala contemporană – 21.08.2020 
Prof. Racof Mihaela 

★ Curs “ActivEu, implicarea mea în comunitate” din proiectul educaţional Ce Faci, 

Te Face  

Prof. Stoica Iulia 

★ participare la activitățile realizate la Institutul Goethe, Liceul I.L.Caragiale 

Limba Engleză 

Prof. Gabriela Ilie 

★ Exam preparation in the real world, Cambridge University Press, Certificat de 
participare, septembrie 2020 

★ Back to school: Teaching idea for A2-B1 online and off, Cambridge University 
Press, Certificat de participare, septembrie 2020 

★ Lessons from Lockdown, Cambridge University Press, septembrie 2020 

★ Everybody thinks they can’t before they can – the benefits and drawbacks of 
online teaching, Express Publishing, Certificat de participare, septembrie 2020 

★ How to Sharpen Your ESP Learners’ Employability Skills, Express Publishing, 
Certificat de participare, septembrie 2020 

★ Staying Connected While Disconnected, Express Publishing, Certificat de 
participare, septembrie 2020 

★ Pre-Primary ELT: Laying the Foundations for Linguistic, Social and Emotional 
Development, Certificat de participare, septembrie 2020 

★ Ways to Words Through i Wonder, Express Publishing, Certificat de participare, 
septembrie 2020 

★ Make Your Online Lessons More Student Focussed, Express Publishing, 
Certificat de participare, septembrie 2020 

Ana-Maria Vasile 

★ Make your Online Lessons More Student Focused ( webinar)  

★ The Benefits and Drawbacks of Online Teaching ( webinar) 

★ How to Enhance your ESP Learner’s Employability Skills ( webinar) 
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★ Laying the Foundations for Linguistic, Social and Emotional Development ( 
webinar) 

★ Staying Connected while Disconnected ( webinar) 
Adriana Rădulescu 

★ Excellence in teaching, learning and assessment –webinar: Cambridge 
University Press 

★ EP Training Rooms III Flip to actively engage and to incite learner responsibility 
in young learners 

★ Global Schools Festival  - Cambridge University Press 

★ National Geographic Learning Online Conference 

★ Teacher Development Seminar – Cambridge University Press 
Laura Cârlan 

★ Curs: “Creează animații și video-uri de impact pentru elevii tăi”, susținut de 
Echipa Sellification - 11.12.2020 

★ Workshop: ”Diversitate în educație - Cum abordăm evaluarea la distanță: 
aspecte psihologice, practici constructive” - 15.12.2020  

Matematica 

Prof. Ionescu Simona 

★ Curs Evaluare formativ+ online-didactic.ro 

★ Webinarii-platforma ASQ 

★ Curs-Idei de succes ‘n mediul online-ASQ 

★ Program de preg+tire-Comunicare-Universitatea Politehnica Bucureşti 

★ Curs-ActivEu 
             

Istorie/Socio umane 

Prof. Marica Adrian 

★ Participarea la Conferința Națională „Paradigme ale istoriei și ale educației de ieri 
și de astăzi”, 1 Decembrie 2020, organizatori Asociația StartSmartEdu, ISMB 

★ Participarea la activitatea metodico-stiințifică cu participare internațională cu 
tema “România în timpul regimului comunist al lui Nicolae Ceausescu, 13 
Ianuarie 2021, ISMB 

★ Participarea la activitățile metodice organizate de către MEC (Dna. Angela 
Popescu) în cadrul Programului ROSE-Subproiectul MIC.RO-Motivație pentru 
Învățare și Creștere. Reușită Organizațională                       

Prof. Marica Marcela 

★ Participarea la Conferința Națională „Paradigme ale istoriei și ale educației de ieri 
și de astăzi”, 1 Decembrie 2020, organizatori Asociația StartSmartEdu, ISMB 

★ Participarea la activitatea metodico-stiințifică cu participare internațională cu 
tema “România în timpul regimului comunist al lui Nicolae Ceausescu, 13 
Ianuarie 2021, ISMB 

Prof. Drăghici Daniela 

★ Participarea, în data de 4.09.2020, la consultarea publică ”Digital Education 
Action Plan” a Comisiei Europene privind educația digitală în Europe, cf. Adresei 
MEC Nr. 11953/3.07.2020; 
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★ Participarea la Proiectul ”Construim valori pentru viitor” al UMF „Carol Davila”din 
București și CMBRAE;  

★ Completarea (10.10.2020) Chestionarului de analiză a nevoilor de învățare socio-
emoțională, pentru cadre didactice, din cadrul ”Proiectului proiectului european 
SEEVAL - Educația socio-emoțională, Construirea de școli incluzive și 
Internalizarea valorilor”, proiect al CNPEE/UCE; 

★  Participarea la Seminarul interactiv online ”Dezvoltarea competențelor soft - 
comunicare, cooperare, inovație, antreprenoriat - organizat de CNDIPT, 
19.11.2020;                                                                                                

★ Participarea la Conferința Internațională ”Digital Skills and Competencies for 
Future”, organizată de Universitatea Politehnica din Timișoara, 16.12.2020; 

★ Participarea la activitățile metodice organizate de către MEC în cadrul 
Programului ROSE pentru licee tehnologice.  

Prof. Romulus Ecaterina Carmen 

★ Participare directă şi indirectă la webinariile organizate de Atelier de Cuvinte, Ce 
FACI, Te FACE şi Grow Center (dezvoltare socio-emoţională pentru Tineri) 

★ Participare webinar “Cum aflu ce mi se potriveşte în carieră?” organizat de 
Atelier de Cuvinte, Ce FACI, Te FACE si Grow Center 

★ Participare la cursul “ActivEu, Implicarea mea în comunitate” în cadrul proiectului 
educaţional Ce Faci, Te FACE. 

★ Participare la webinarul “Cafeneaua Tinerilor – Povestea Succesului”, (Educaţăe 
financiara pentru tineri), organizat de Atelier de Cuvinte şi Ce Faci, Te FACE.  

★ Participare la webinarul de Public Speaking organizat de Asociaţia Enable, 
Asociaţia Fireşte şi Atelier de Cuvinte. Webinarul este marca Ce FACI, Te FACE 
şi co-finanţat de fundaţia Alber 

★ Participare la webinarul “Creează Imagini prin Poveste”  

★ Webinar Atelierul “Adolescenţa o provocare” 

★ Online-Zoom dezbatere “Starea de bine a profesorilor şi educaţia din România” 

★ Webinar Atelier “Povestea României Mici” 

★ Webinar “Partea văzută şi nevăzută a unei Profesii CeFaciTeFACE” 
                       
Prof. Ioniţă Paula 

★ Conferința Națională în domeniul Educației - ediția a VI-a – 10.09.2020, 
organizator Asociația „Ține de Noi” împreună cu Fundația Hanns Seidel – 
România, privind abordarea  sistemului  educațional dintr-o perspectivă 
modernă: digitalizarea învățământului, problema echității în sistemul de 
învățământ românesc în perioadă de pandemie, educarea elevilor cu privire la 
riscurile de sănătate publică, experiențe din folosirea platformelor de e-learning. 

★ Cursul „Lecții online de impact” organizat de ASQ -19.11.2020. 

★ Webinar: „DE CE FUNCȚIONEAZĂ COACHING-ul?” - 20.11.2020. 

★ Conferinţa Profesor în ONLINE.Cum să devii profesor în ONLINE- 24.11.2020. 

★ Conferința online ”Managementul emoțional în perioada COVID-19”- ACADEMIA  
CLAR - 25.11.2020. 

★ Conferința online CCDB: ”Specificul activității online pe filiera tehnologică a 
liceului”-, urmată de Atelier discipline tehnice - 25.11.2020_organizator CCD 
Bucuresti. 
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★ Creativitate, comunicare si cooperare. Perspective europene si experiențe de 
învățare în școlile din România, "Asociația "Ține de Noi" - 25.11.2020 

★ Cursuri  gratuite despre platforma Google Classroom (tot ceea ce se  poate lucra 
pe Classroom), organizator ASQ,formator: prof. Florin Tudose  

o 20.11.2020 - Adeverință de participare SERIA AB   /NR. 22610  ;  
o 22.11.2020 - Adeverință de participare SERIA  AB /NR. 11202 ;  
o 22.11.2020 - Adeverință de participare SERIA  AB /NR. 11608;  
o 29.11.2020 - Adeverință de participare SERIA   EC /NR. 11762. 

★ Curs ”Cum evaluăm elevii”, organizat de ASQ  

★ Ghidul  Microsoft Teams,Activarea  platformei educaționale Microsoft Office 365 
A1- 16.01.2021. 

Prof. Alexandrescu Iulian 

★ Participare la Simpozionul "Literaturii comuniste". 
 
Prof. Andronache Bogdan 

★ Workshop ”Diversitate în educație - Cum abordăm evaluarea la distanță: aspecte 
psihologice, practici constructive” Time: Dec 15, 2020,  

Prof. Radu Cătălin 

★ Worshop online: “Diversitate în educaţie. Cum abordăm evaluarea la distanţă: 
aspecte psihologice, practice constructive” -15.12.2020  

★ Workshop Digital Skills and Competences  for Future workshop  2020 – 
16.12.2020 

★ Competente şi abilităţi digitale pentru viitor  
Informatică 

Prof. Toma Simona 

★ Formator ECDL 

★ Profesor coordonator al practicii pedagogige pentru studenţii Universităţii 
Politehnica Bucureşti 

★ Participare la următoarele simpozioane, sesiuni de comunicări, cursuri de 
formare continuă/ perfecționare: 
o Hour of Code (Ora de programare altfel) 
o Webinar “Cum poți face evaluarea cu instrumente digitale în 2021”? – 

08.01.2021 
o Curs online – Evaluarea formativă online – Certificat de absolvire seria 

2268272153X532005XSW2008 
Prof. Mitrache Claudia 

★ Formator ECDL 

★ Profesor metodist ISMB 

★ Profesor coordonator al practicii pedagogige pentru studenţii Universităţii 
Politehnica Bucureşti 

★ Participare la următoarele simpozioane, sesiuni de comunicări, cursuri de 
formare continuă/ perfecționare: 
o Hour of Code (Ora de programare altfel) 
o EU Code Week 2020 (Săptămâna europeana a programării - online) 
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Prof. Emciuc Natalia 

★ Profesor coordonator al practicii pedagogige pentru studenţii Universităţii 
Politehnica Bucureşti 

★ Participarea la cursul ActivEu,implicarea mea în comunitate în cadrul proiectului 
educaţional Ce Faci,Te Face. – certificat de participare nr.înreg.104/26.10.2020 

Discipline economice de specialitate 

★ Program dedicat profesorilor ”Eroii Internetului-Siguranţa online pentru elevi”. 

“Dacă ai îndoieli întreabă” 11.11.2020 (Popescu Costinela, Popescu Adrian) 

★ Cursul “ActivEu”, implicarea mea în comunitate în cadrul proiectului educațional 

Ce FACI, Te FACE- 26.10.2020 (Babarada Dan,Popescu Costinela, Popescu 

Adrian, Pirvu Aritina) 

★ Program de educaţie digitală “ EROII INTERNETULUI” - WEBINAR TRAINING I-

Module parcurse “Distribuie cu prudenţă” ; “Nu te lăsa păcălit” 29.10.2020 

(Popescu Costinela, Popescu Adrian) 

★ Au participat la webinarul „ Cum aflu ce mi se potriveşte în carieră? - organizat 

de AtelieR de Cuvinte, Ce FACI, Te FACE și Grow Center în 10.11.2020 

(Popescu Costinela, Popescu Adrian) 

★ Au participat la webinarul dedicat profesorilor, pe tema siguranței online pentru 

elevi”, 28.10.2020 (Popescu Costinela, Popescu Adrian) 

★ Au participat la webinarul Cafeneaua Tinerilor-Povestea Succesului organizat de 

AtelieR de Cuvinte și Ce FACI, Te FACE, 28.10.2020 (Babarada Dan, Popescu 

Costinela, Popescu Adrian) 

★ Curs Proedus- Noile abordări inovative prin disciplina  ,,Pregătiţi pentru viaţă’’ 

(Stănescu Alexandra) 

★ Participare   activitate cu tema “ Din şcoală în viaţă prin firma de exerciţiu’-Târgul 

internaţional al firmelor de exerciţiu-04.12.2020 (Pîrvu Aritina) 

★ Participare   activitate cu tema “ Din şcoală în viaţă prin firma de exerciţiu’-Târgul 

internaţional al firmelor de exerciţiu-04.12.2020 (Pirvu Aritina) 

Discipline Tehnice 

Prof. ing. Georgescu Otilia 

★ Participare la Seminarul interactiv „Dezvoltarea competențelor soft – comunicare, 

cooperare, inovație, antreprenoriat” cu lucrarea – “Dezvoltarea competențelor 

soft ale elevilor, pentru a IV-a revoluție industrială” – Proiect Erasmus 

★ Participare la Seminarul interactiv “Monitorizarea inserției profesionale a 

absolvenților și a programelor de formare” cu lucrarea: ”Instrumentul de 

monitorizare a insertiei profesionale - produs al comunicării și factor 

decisiv în proiectarea ofertei educaționale” – Proiect Erasmus 

★ Participare la sesiunea națională de informare cu tema “Formarea profesională  

- între real și virtual” - organizată de CNDIPT, în cadrul Proiectului Erasmus+ 

EQAVET-NRP-RO și a Săptămânii Europene a Competențelor Profesionale 

(European Vocational Skills Week) – ediția a V-a 
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★ Participare la Conferința online “Specificul școlii online pe filiera tehnologică a 

liceului” – CCD București cu lucrarea “Resurse educaționale online utilizate în 

activitatea didactică” 

★ Participare la Conferința online “Utilizarea resurselor digitale pentru crearea 

propriului scenariu educațional” – CCD București 

★ Participare la Conferința “Înapoi la școală – Mastermind pentru profesori și 

educatori – Echilibru emoțional și starea de bine în contextul pandemiei” – 

CCD Ilfov 

★ Certificat de participare la “The 2020 Annual Conference foe English 

Language Teachers” organizat de FISCHER International 

★ Certificat de participare la „10th Online Pan-European Conference on Digital 

Education: Learning from Best Practice” – Ljubljana, Slovenia 

★ SIMPOZION NAŢIONAL „Educaţie şi formare pentru societatea digitală - Era 

digitală și provocările ei”, Colegiul Odobleja Craiova 

★ Simpozion Internațional “Educație pentru Volutariat” cu tema “Educație și 

realitate – Firma de exercițiu” -= Centru de Resurse Educaționale 

★ Participare la cursul acreditat “Profesor în online” – 16 credite  

★ Participare la cursul Corpul de evaluatori CPEECN organizat de CNPEE 

★ Participare la cursul “Noile educații – abordări inovative prin disciplina 

Pregătiți pentru viață”  - PROEDUS 

★ Participare curs online ”Profesor real într-o școală virtuală” – organizator Ora 

de Net 

★ Certificat de absolvire curs “Evaluarea formativă online” – Didactica.ro 

★ Diplomă de absolvire curs “Bazele utilizăriii LIVRESQ” – ASCENDIA  

★ Certificat Creator de software educațional 

★ Certificat de participare la Programul educativ Gutenberg ToOT – Training of 

Online Trainers organizat de Asociația Gutenberg și Kaufland România 

★ Certificat de participare la cursul “ActivEu, implicarea mea în comunitate” - 

Asociația Enable Timișoara și AtelierR de cuvinte Timișoara 

★ Diplomă de participare la “Programul de pregătire/formare/dezvoltare pentru 

profesori”  în cadrul proiectului “Ambasadori UPB” organizat de Universitatea 

Politehnica București 

★ Webbinarii: 

o Management modern în educație – Impactul școlii online asupra 

relației dintre profesor-elev-părinți – Edumanager.ro 

o Cum poți face evaluarea cu instrumente digitale în 2021 – Rețeaua 

Edu.ro 

o Reziliența: Cum  rămânem Puternici Echilibrați Emoțional în aceste 

Vremuri – SC Sellification SRL-D 

o Cum a început școala – Aramis 



COLEGIUL TEHNIC DE  POŞTĂ ŞI TELECOMUNICATII „ GHEORGHE AIRINEI” 

 SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII 23 

o Cum sa-mi protejez copilul în contextul pandemiei Covid 19 – Proiect 

Ella Congress & Events, Societatea Părinților informați 

o Eroii Internetului – Siguranța online pentru elevi – ADFABER 

o Utilizarea instrumentelor web 2.0 în activitatea didactică – CCD Călărași 

o WebDidactica – Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României 

 

Prof. ing. Sandu Veronica 

★ Cursul ActivEu, implicarea mea în comunitate în cadrul proiectului educațional 

Ce FACI, Te FACE, 

 
Prof. ing. Lie  Mirela 

★ coautor al Reperelor metodologice pentru consolidarea achizițiilor din anul 

școlar 2019-2020 /Ghid metodologic - domeniul Electronica Automatizari. - 

adeverinţă 

★ cursul ActivEu, implicarea mea în comunitate în cadrul proiectului educațional 

Ce FACI, Te FACE – certificat de participare 

★ seminar interactiv „Instrumentul de monitorizare a inserției  

• profesionale - produs al comunicării și factor decisiv în 
proiectarea ofertei educaționale” – Reţele parteneriale 

★  curs „Profesor real într-o școală virtuală” – Organizaţia Salvaţi copiii - 

Voluntariat - Ora De Net 

★ sesiunea naţională de informare cu tema „Formarea profesională – între real şi 

virtual” organozată de CNDIPT în cadrul proiectului 

„ERASMUS+EQAVET/NRP/RO 2017” şi a Săptămânii Europene a 

Competenţelor Profesionale – ediţia a V-a 

 

Prof. ing. Ion Paul 

★ participare Simpozion Național “Educație și formare pentru societatea digitală”, 

organizat de Colegiul “Ștefan Odobleja din Craiova, cu lucrarea “Școala online-

educație inovativă”  

★ Curs “ActivEu” în cadrul proiectului educational “Ce FACI, TeFACE”-  de “Atelier 

de Cuvinte” 

★ webinar “Cum aflu ce mi se potrivește în carieră” organizat de AtelieR de 

Cuvinte și Grow Center 

★ CONFERINȚA CCD  online 26.11.2020 

★ Webinar “Cafeneaua tinerilor – povestea succesului” organizat de AtelieR de 

Cuvinte 

★ Cursul “Profesor în online”- certificat de absolvire 

★ Webinar “Web of Science” –“Clarivate în ciclul de viață al inovației” 

16.12.2020-Certificat 

★ Webinar “Web of Science” –“Cele mai importante momente ale Web of 

Science în 2020”-09.12.2020- Certificat 
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★ Webinar “Web of Science” –“Descoperă noul EndNote 20”-08.12.2020 – 

Certificat 

★ Webinar “Web of Science” –“Descoperă profilurile Publons” – 4 oct 2020-

Certificat 

★ Webinar “Web of Science”-“Totul despre noua platformă InCites”-20.oct 2020- 

Certificat 

★ Webinar “Web of Science” –“Analiza datelor Open Acces în Web of Science”-

22 oct 2020 -Certificat 

★ Webinar “Web of Science” – “Datele de autor în Web of Science” 29 oct. 2020- 

Certificat 

★ Webinar “Web of Science”-“O imagine de ansamblu pentru normalizarea 

datelor”-23 nov 2020- Certificat 

 
Prof. ing. Mîndrilă Florina 

★ Cursul online ”Profesor real într-o școală virtuală” – organizator Ora de Net 

★ Cursul ActivEu, implicarea mea în comunitate în cadrul proiectului educațional 

Ce FACI, Te FACE, certificat de participare nr. 104/26.10.2020 

★ participare la Seminarul interactiv on-line cu tema ”Îmbunătățirea învățării la 

locul de muncă în formarea profesională”, adeverința nr. 2043/10.11.2020 

★ Cafeneaua Tinerilor Educație financiară pentru TINEri organizat de AtelieR de 

Cuvinte și Ce FACI, Te FACE adeverința nr. 103/20.10.2020 

★ Cafeneaua Tinerilor-Povestea Succesului adeverința nr. 105/28.10.2020 

★ Webinarul Cum aflu ce mi se potrivește în carieră? Organizat de AtelieR de 

Cuvinte, Ce FACI, Te FACE și Grow Center, adeverința nr.113/10.11.2020 

★ Webinarul de Public Speaking organizat de Asociația Enable, Asociația Firește și 

AtelieR de Cuvinte adeverința nr 117/18.11.2020 

★ Conferința internațională Inovații pedagogice în era digitală, certificat de 

participare 

★ Participarea la seria de webinare WebDidactica, organizate de Fundația Dan 

Voiculescu pentru Dezvoltarea României în parteneriat cu Inspectoratul Școlar al 

Municipiului București, Centrul de Carte Străina Fischer International și 

Academia de Inovare și Schimbare prin Educație, perioada de desfășurare: 24 

august - 5 septembrie 2020, certificat de participare 

 
Prof. ing. Radu Violeta 

★ participare la webminarul “Introducere in OPEN P-TECH” -adv. 

696/10.12.2020 

★ participare la activitățile desfășurate în cadrul conferintei CCD – 

“Specificul școlii online pe filiera tehnologică a liceului” 

★ participare la webminar  Workshop digital skills for future 2020, 

Univesitatea Politehnica Timisoara,16.12.2020 
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★  curs „Profesor în Online”- certificat de absolvire 

 
Prof. ing. Coman Alina 

★ participare la Conferința online ”Integrarea resurselor digitale pentru crearea 

propriului scenariu educațional”, CCDB, 5.10.2020; 

★ participarea la cursul ActivEu în cadrul proiectului educațional Ce FACI, Te 

FACE, certificat participare nr.104/26.10.2020; 

★ participare la simpozionul național ”Educație și formare pentru societatea 

digitală”, noiembrie 2020; 

★ participarea la Conferința online ”Specificul activității online pe filiera 

tehnologică a liceului”, CCDB, noiembrie 2020; 

★ participare Atelier discipline tehnice, noiembrie 2020. 

 

Prof. ing. Damaşcan Steliana 

★ certificat de participare la Seminarul National Online: “Gestionarea bolilor 

profesionale in contextul crizei COVID-19”- organizat de   Punctul Focal EU 

OSHA- Romania   

★ certificat de participare Proiect “QIE- Appreciative Parenting at National 

Level” 

★ diploma de participare la Conferinta Online “Utilizarea resurselor digitale 

pentru crearea propriului scenariu educational” 

★ certificat de participare la Seminarul National Online “Reuniunea Retelei 

Partenerilor Nationali”- organizat de Punctul Focal EU OSHA- Romania  in 

data de 23.oct. 2020. 

★ certificat de participare la Seminarul National Online “ESENER3. Riscurile 

psihosociale in Romania”- organizat de Punctul Focal EU OSHA- Romania  in 

data de 13 noiembrie 2020. 

★ certificat de participare la Conferinta de lansare a: “Campaniei EU OSHA 2020-

2022 privind afectiunile musculo-scheletice  - Romania”- organizat de 

Punctul Focal EU OSHA- Romania  in data de 26 noiembrie 2020. 

★ diploma de participare la Simpozionul National “Educatie Si Formare Pentru 

Societatea Digitala”- organizat la Liceul Tehnologic “Stefan Odobleja” din 

Craiova. (in data de 26 noiembrie 2020) 

★ certificat de participare la Seminarul National Online “Digitalizarea- Beneficii & 

provocari legate de telemunca”- organizat de Punctul Focal EU OSHA- 

Romania  in data de 30 noiembrie 2020. 
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★ certificat de participare la Seminarul National Online “Gestionarea bolilor 

profesionale in contextul crizei COVID-19 in companii”- organizat de Punctul 

Focal EU OSHA- Romania  in data de 11 decembrie 2020. 

★ participare la Programul de formare pentru constituirea Corpului de 

profesori evaluatori pentru examenele si concursurile nationale CPEECN. 

acreditat prin OMEC nr.608/2020. (in perioada 11.12.2020 - 22.01.2021) 

 

Prof. Butuşină Gabriela 

★ participare la Simpozionul național ”Educație și formare pentru societatea 

digitală”, Colegiul ”Ștefan Odobleja” , Craiova  

★ participarea la cursul Activ Eu, implicarea mea în comunitate în cadrul 

proiectului educaţional „Ce Faci,Te Face” 

 

Prof. Ioanaş Ovidiu 

★ participare la Simpozionul național ”Educație și formare pentru societatea 

digitală”, Colegiul ”Ștefan Odobleja” , Craiova 

★ participarea la cursul Activ Eu, implicarea mea în comunitate în cadrul 

proiectului educaţional „Ce Faci,Te Face” 

 

XVII. Activități extrașcolare (nominal profesorii ce au realizat astfel de activități şi 

titlul activităţii): 

Limba și literatura română 

Prof. Simion Elena 

★ Coordonator al Comisiei de consiliere și orientare școlară, al Comisiei pentru 

activități extrașcolare, al Comisiei pentru identificarea și dezvoltare de programe 

europene și integrare a programelor de reformă; 

★  coordonator al Clubului European din liceu; 

★ membru în Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de 

corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității, Comisia 

pentru promovarea ofertei educaționale și Comisia pentru Crucea Roșie; 

★ coordonator al Consiliului Școlar al Elevilor; 

★ metodist proiecte și programe;  

★ coordonator și inițiator al proiectului CAERI Dăruind, vei dobândi, ediția a V-a; 

★  coordonator la nivelul liceului al proiectelor de parteneriat cu One World 

Romania, Asociația Bloc zero, The Social Incubator, Patrula de reciclare. 

★ Ziua Europeană a Limbilor, 26 septembrie 2020; 

★ Pactul Lecturii – Nocturna Bibliotecilor, 28 septembrie 2020; 

★ Ziua Poștei Române, 9 octombrie 2020; 

★ Ora de dirigenție a XII-a F, octombrie 2020, activitate de prevenire a violenței în 

școli; 
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★ Patrula de reciclare –colectare a deșeurilor  cu prilejul Zilei Internaționale a 

Reciclării Deșeurilor Electrice (International E-Waste Day), pe 14 octombrie 

2020; 

★ Concursul Bebras România, octombrie – noiembrie 2020; 

★ Festivalul online de film documentar pentru liceeni luna.doc, ediția a VII-a 

(organizatori Asociația Bloc zero, One World Romania) – activități online cu elevii 

claselor a IX-a A, a IX-a S, a X-a C; a X-a F, a XI-a D, a XII-a F; 

★ Campanie naţională de prevenire a traficului de persoane: ,,Pentru că OAMENII 

contează, pune TU barieră traficului!” - noiembrie 2020 – martie 2021; 

★ 11, 12, 18 noiembrie 2020 – ateliere destínate acțiunii caritabile de Crăciun; 

★ 1-19  noiembrie 2020 – ”Campania 19 Zile de prevenire a abuzurilor și violențelor   

asupra copiilor și tinerilor”   - Ediția a VIII-a - FICE (online) – prezentări pe tema 

Securității online – elevii clasei a XI-a D; 

★ activitate Citim împreună – clasa a IX-a A; 

★ 20  noiembrie 2020 – Ziua Internațională a Drepturilor Copilului – proiect 

UNICEF; 

★ activitate umanitară de Crăciun la Școala Specială pentru Deficienți de Auz 

„Sf.Maria” și la Școala Gimnazială Specială „Constantin Păunescu” (online) 

★ Activitați creative de Crăciun –decembrie 2020 – Colegiul Tehnic „Gh. Asachi” în 

cadrul proiectului CAERI  ”În prag de sărbători” (online) 

★ acțiune umanitară desfășurată la distanță (colete trimise prin Poșta Română 

copiiilor defavorizați din Murgeni, jud Vaslui, satele Floreni, Schineni, Raiu, Cârja, 

Mălușteni – proiect CAERI– 21-22 decembrie 2020). 

★ Parteneriate: 

★ Fundația Calea Victoriei (participare cu elevii la evenimentele organizate de 

fundație, premii pentru elevi), AOLN România – partener în proiectul CAERI 

“Dăruind vei dobândi”, acțiuni umanitare, ateliere caritabile,  The Social 

Incubator,  Patrula de reciclare,  Junior Achievement, PROEDUS, școli partenere 

în diferite proiecte etc. 

 

Prof. Mimi Mitran 

★ Octombrie – Noiembrie 2020-Curs- online- BNR- Educatie financiara- Certificat 

3930- 10.12.2020 

★ 28 Octombrie-8 noiembrie 2020- Cursa Proedus- Noile abordari inovative prin 

disciplina,, Pregatiti pentru viata’’ 

★ 05.11.2020- Utilizarea platformelor online- Cerc metodic   

★ 18.11.2020- Lectie deschisa- online, Verbul, sustinuta de prof.Oana Valeanu- 

Col.National,,Grigore Moisil’’ 

★ 10.12.2020- Raportul dintre Programa scolara si Programa examenelor 

nationale- Online- Col.Th.,,Gh.Asachi’’ 
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Prof. Ivan Violeta 

★ membru în Comisia pentru promovarea ofertei educationale  

★ Ora de dirigenție a XII-a S, octombrie 2020, activitate de prevenire a violenței în 

școli; 

★ Patrula de reciclare – colectare a deșeurilor  cu prilejul Zilei Internaționale a 

Reciclării Deșeurilor Electrice (International E-Waste Day), pe 14 octombrie 

2020; 

★ 11, 12, 18 noiembrie 2020 – ateliere creative destínate Târgului Caritabil de 

Crăciun; 

★ 1-20  noiembrie 2020 – ”Campania 19 Zile de prevenire a abuzurilor și violențelor   

asupra copiilor și tinerilor”   - Ediția a VII-a - FICE (în Clubul European al școlii); 

★ 20  noiembrie 2020 – Ziua Internațională a Drepturilor Copilului – proiect 

UNICEF; 

★ 18 decembrie 2020, Clubul European al școlii – Târgul Caritabil de Crăciun în 

cadrul proiectului CAERI Dăruind, vei dobândi, parteneri Școala Gimnazială nr 

164, Școala Specială pentru Deficienți de Auz „Sf. Maria”; Școala Gimnazială 

Apostolache, Colegiul Tehnnic „Gh. Asachi”, Colegiul Tehnnic „Dinicu Golescu”, 

Școala Gimnazială nr 1, Roșiori de Vede; Școala Gimnazială „Emil Juvara”, 

Floreni, Vaslui; AOLN, Centrul Social Floreni. 

★ activitate umanitară de Crăciun la Școala Specială pentru Deficienți de Auz 

„Sf.Maria” și la Școala Gimnazială Specială „Constantin Păunescu”, decembrie 

2020 

★ Activitați creative de Crăciun –decembrie 2020 – Colegiul Tehnic „Gh. Asachi” în 

cadrul proiectului CAERI  ”În prag de sărbători” 

Limba franceză/germană  

Prof. Buștiuc Antoaneta 

★ Ziua Europeana a Limbilor străine; 
Prof. Louatron Cornelia 

★ Proiect educaţional-social alături de voluntarii de la Crucea roşie 

★ Proiect SNAC “Împarte-educă-donează” 

★ Ziua Europeana a Limbilor străine; 
Prof. Mitran Mimi 

★ Ziua Europeană a Limbilor străine; 
Prof. Racof Mihaela 

★ Ziua Europeana a Limbilor străine; 
Prof. Stoica Iulia 

★ Ziua Europeană a Limbilor străine, septembrie 2020 

Limba engleză 

★ Festivalul brazilor de Crăciun, decembrie 2020, Ana-Maria Vasile 

★ “Tipuri de personalitate și temperament și domenii de activitate potrivite 
acestora” – clasa a 11-a E – 04.12.2020, Laura Cârlan 
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★ Vizionare documentare de călătorie “Rick Steves' Europe” – clasele a 9-a B, a 
11-a E – 27.01.2021, Laura Cârlan 
 

Istorie-Socio umane 

Prof. Marica Adrian 

★ Proiectul privind Învățământul Secundar ROSE, Subproiectul MIC.RO-Motivație 
pentru Învățare și Creștere. Reușită Organizațională (profesor programe de 
pregătire intensivă pentru recuperare/programe de pregătire suplimentară). 

★ Activități dedicate zilei de 9 octombrie-Ziua națională de comemorare a  
Holocaustului’’. 

★ Activități dedicate Zilei de 1 Decembrie, Ziua Naţională a României. 
Prof. Marica Marcela  

★ Activități dedicate zilei de 9 octombrie-Ziua națională de comemorare a  
Holocaustului’’. 

★ Activități dedicate Zilei de 1 Decembrie, Ziua Naţională a României. 
Geografie/religie/ed.fizică 

Prof. Radu Cătălin 

★ protocol de colaborare cu Parohia Înălțarea Domnului 

★ participarea cu elevii la sfintele slujbe ale Bisericii  

Prof. Stan Cristian 

★ protocol de colaborare cu Parohia Înălțarea Domnului 

★ protocol de colaborare cu Biserica în cadrul proiectului “A Fi sau A Nu Fi” 

★ Curs Şcoala democratică 

Prof. Arseni Florin 

★ participare cu elevii Colegiului Tehnic P.Tc. ‘Gh. Airinei”la Olimpiada Sportului 

Școlar 

Discipline economice de specialitate 

★ participare la Expoziția cu produsele elevilor - activități în cadrul Târgului de 

Produse Tradiționale (incluse în proiectul educational ,,Alimentația 

sănătoasă’’) (on line)  

★ participare la Târgul de cadouri de Crăciun, decorațiuni și suveniruri (vizita 

online, Decembrie, 2020) 

        - Observarea materialelor necesare organizarii evenimentelor- clasa a XII-a E 

★ Proiect de parteneriat educaţional cu tema ,,Tehnologia de preparare  a 

prăjiturilor ecologice cu frişcă ‘’. Nr. Inregistrare  69/20.01.2021.(partener  Liceul 

Tehnologic Special nr.3 (Cernea Carmen,  Pîrvu Aritina, Stănescu Alexandra) 

• noiembrie - Informarea grupului privind conţinutul proiectului şi activitatea ,, 
Organizarea locului de muncă’’ şi a chestionarelor , Prezentarea materiilor 
prime necesare obţinerii  dulciurilor ecologice de bucătărie unde au participat  
elevi de la Liceul Tehnologic nr.3, Liceul Tehnologic “Ion I.C.Bratianu’’ şi 
Colegiul Tehnic de Poştă şi Telecomunicaţii ,,Gheorghe Airinei ’’,  

• Decembrie: ,Tehnologia de obţinere a prăjiturilor ecologice cu aluat dospit’’. 
Vizita la hotel ,,Marshal Garden’’ ; 
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• Ianuarie:,,Tehnologia de obţinere a prăjiturilor ecologice  cu coji indiene  ’’ -   
Activitate realizată în  baza tehnico-materială a C.T.P.Tc.,,Gh.Airinei’’.                              
(Cernea Carmen,  Pirvu Aritina, Stanescu Alexandra) 

DisciplineTehnice 

Prof. ing. Georgescu Otilia 

★ Program Jaromania ”Educație economică și financiară”  

★ Proiect “Ce faci, te face”- Asociația Enable Timișoara participare la cursuri 

organizate pentru elevi 

 
Prof. ing. Lie  Mirela 

★ Proiect “Ce faci, te face”- Asociația Enable Timișoara participare la cursuri 

organizate pentru elevi 

★ responsabil CEAC 

★ responsabil comisia de curriculum 

 
Prof. ing. Ion Paul 

★ Proiect “Ce faci, te face”- Asociația Enable Timișoara participare la cursuri 

organizate pentru elevi 

★ Programul Internațional JA EDUCAȚIE ANTREPRENORIALĂ – participare cu 

12 elevi, clasa XII-As, în baza parteneriatului nr. Cj14-00022010 între Junior 

Achievement Romania și CTPTC GH. AIRINEI pentru anul scolar 2020-2021 

 

Prof. ing. Mîndrilă Florina 

★ Spectacolul Steluța de Crăciun organizat de AtelieR de Cuvinte în 23.12.2020. 

adeverința nr. 68/23.12.2020 

★ Proiect “Ce faci, te face”- Asociația Enable Timișoara participare la cursuri 

organizate pentru elevi 

 

★ Prof. ing. Sandu Veronica 

★ Proiect “Ce faci, te face”- Asociația Enable Timișoara participare la cursuri 

organizate pentru elevi 

★ responsabil Comisia de burse 

 
Prof. ing. Poenaru Cristyna 

★ responsabil Comisia de orar 

 

Prof. ing. Radu Violeta 

★ Proiect “Ce faci, te face”- Asociația Enable Timișoara participare la cursuri 

organizate pentru elevi 
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Prof. ing. Coman Alina 

★ participarea la  programul internațional – Junior Achievement, Programul De 

Dezvoltare A Abilităților Pentru Viață Și Profesie- Educație financiară. 

★ Proiect “Ce faci, te face”- Asociația Enable Timișoara participare la cursuri 

organizate pentru elevi 

 

Prof. ing. Damaşcan Steliana 

★ Proiect “Ce faci, te face”- Asociația Enable Timișoara participare la cursuri 

organizate pentru elevi 

 

Prof. ing. Ioanaş Ovidiu  

★ Proiect “Ce faci, te face”- Asociația Enable Timișoara participare la cursuri 

organizate pentru elevi 

 

Prof. ing. Butuşină Gabriela 

★ Proiect “Ce faci, te face”- Asociația Enable Timișoara participare la cursuri 

organizate pentru elevi 

COLEGIUL TEHNIC PTc.GH.AIRINEI  
BUCURESTI, SECTOR 6   

     

     

SITUATIE BUGET - CONT DE EXECUTIE LA 31.12.2020  

     

     

     

 

BUGETUL LOCAL DE CHELTUIELI  LA 
31.12.2020 

226100
0 

                              Nr.c 319/17.12.2020.  

     

BUNURI SI SERVICII:   

175700
0 

     

REPARATII:   12000 

     

OBIECTE DE INVENTAR:  104000 

     

PREGATIRE PROFESIONALA:  5000 

     

AJUTOARE SOCIALE:   59000 

     

BURSE:    269000 

     

ACTIVE FIXE:   55000 
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 PLATI DIN BUGETUL LOCAL LA 31.12.2020 
154378

4 

 conf.cont executie nr.c 4/11.01.2021  

     

BUNURI SI SERVICII   

119911
0 

din care:     

Furnituri de birou   30337 

Materiale pentru curatenie  26361 

Incalzit,iluminat si forta motrica 632057 

Apa, canal,salubritate  127152 

Servicii telecomunicatii, internet 27892 

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 355311 

( mentenanta, servicii spalatorie lenjerie,  
deratizare-dezinsectie, masti.dezinfectanti,prestari servicii,   
alte cheltuieli)    

REPARATII:   5883 

     

OBIECTE DE INVENTAR:  10731 

     

PREGATIRE PROFESIONALA  362 

     

     

AJUTOARE SOCIALE   42431 

     

BURSE:    241427 

     

ACTIVE FIXE-mobilier, aparatura birotica si alte active fixe) 43840 

     

     

 

BUGETUL DE STAT (ISMB) DE CHELTUIELI  
LA 31.12.2020 

940039
5 

                              Nr.c315/14.12.2020  

CHELTUIELI DE PERSONAL:  

901223
0 

     

ASISTENTA SOCIALA:  3420 

     

BURSE:    95270 

     

DESPAGUBIRI CIVILE:  1000 

     

SUME AFERENTE PERSOANELOR CU HANDICAP NEANCADRATE: 40176 

     

CHELTUIELI AFERENTE  PROGRAMELOR CU  
FINANTARE RAMBURSABILA(Proiect Rose) 248299 
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PLATI DIN BUGETUL DE STAT (ISMB) LA 
31.12.2020 

936534
2 

 conf.cont executie nr.c 12/14.01.2021  

SALARII :    

897966
3 

     

ASISTENTA SOCIALA (cazari elevi straini bursieri ai 2699 

statului roman)    

     

BURSE:    93975 

     

DESPAGUBIRI CIVILE:  1000 

     

SUME AFERENTE PERSOANELOR CU HANDICAP NEANCADRATE: 40176 

     

CHELTUIELI AFERENTE  PROGRAMELOR CU  
FINANTARE RAMBURSABILA (Proiect Rose) 247829 

     

 

BUGETUL DE VENITURI PROPRII  LA 
31.12.2020  

                              Nr.c 180/04.08.2020  
VENITURI    464000 

din care:     

Venituri din inchirieri  71000 

Taxe si alte venituri in invatamant 68000 

Contributia elevilor pentru camine si cantine 168000 

Alte venituri din prestari servicii si alte activitati 60000 

Alte venituri    50000 

Excedentul anului precedent  47000 

     

CHELTUIELI   464000 

din care:     

Furnituri de birou   35000 

Materiale pentru curatenie  35000 

Incalzit,iluminat si forta motrica 25000 

Carburant   5000 

Piese de schimb   3000 

Transport    3000 

Servicii telecomunicatii, internet 60000 

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 55000 

Reparatii curente   30000 

Hrana    70000 

Materiale sanitare   5000 

Obiecte de inventar   45000 

Deplasari interne   10000 
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Carti, publicatii   5000 

Pregatire profesionala  15000 

Protectia muncii   5000 

Studii si cercetari   3000 

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 55000 

     

     

 

PLATI DIN BUGETUL DE VENITURI PROPRII 
LA 31.12.2019 130898 

 conf.cont executie nr.c 5/11.01.2021  
Furnituri de birou   6924 

Materiale pentru curatenie  9722 

Carburant   2504 

Transport    626 

Servicii telecomunicatii, internet 39578 

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 28239 

(mat.intretinere, mat.reparatii,servis calculatoare,  
servis copiatoare etc.)   

Hrana    16587 

Obiecte de inventar (voltmetre, letcoane, stampile,  3323 

 multifunctionale, frigidere,cuptor cu microunde,  
lenjerii pat, dulapuri, imprimante).  
Carti, publicatii   100 

Pregatire profesionala  450 

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii (analize medicale,   22845 

bunuri si servicii actiuni, licente, actualizare sistem  
informatic, taxe ECDL, etc.   

 

Data 

20. 02. 2021       

                                                                  

  

 

DIRECTOR, 

Manta Mara Iuliana 

              

 


